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”Du er mit skjul og mit 
skjold, jeg sætter mit håb 
til dit ord”

(Sl 119,114)

Kære ven
Hver måned, når jeg sidder ved mit 
skrivebord for at skrive min personlige 
hilsen til dig, er det en udfordring for 
mig, for der er så meget, jeg har på hjerte. 
Samtidig føler jeg mig velsignet, fordi 
jeg ved, at du værdsætter bøn så meget, 
at du beder sammen med os hver eneste 
måned. Tak.

Jeg er så glad for denne passage i Salme 
119. Det er en stor trøst at vide, at Gud er 
vores skjul og skjold. Salmisten finder håb 
i Guds Ord. Han ved, at det vil være som 
et skjold for ham i livets vanskelige tider. 
Han kan være sikker på, at de løfter, som 
Gud har givet i sit Ord, vil blive holdt.
Når vi skal beskrive en kvinde med håb, 
kan vi sige sådan:

- En kvinde med håb har et hjerte, 
som er fokuseret på Jesus.

- En kvinde med håb søger efter 
vejledning og visdom hos Gud.

- En kvinde med håb tror på 
Helligåndens kraft.

Håb er vigtigt i alle livets aspekter, og især 
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når det gælder vores åndelige vandring 
med Herren. Det er på grund af Guds 
løfter, at vi kan være kvinder med håb. 
Vi har håbet om et nyt liv og en evighed 
sammen med Gud.

I dag, når du beder, så husk på Guds 
løfter. Og når du beder sammen med 
dine kristne søstre, så mind hinanden 
om løfterne. Løft jeres stemmer og 

glæd jer i Herren, over at han er vores 
skjul og skjold. Hvil i, at uanset hvilke 
vanskeligheder, du møder, så kan du 
finde håb i Guds ord og i hans løfter.

Lad os glæde os i Herren,

Peggy Banks
Global leder

Kvinder med Håb

”Fokus på Kvinder med håb” - Et program på Norea WebRadio
Sendes den 4. mandag i hver måned kl.14.30. Genuds. tirsdag kl. 20.30.

Du har mulighed for at komme med forslag til emner, som der vil blive 
bedt for i programmet. Send en mail til radio@norea.dk, ring til 7021 
2321 eller send en sms til 5242 5282. (Læs mere på www.norea.dk)

Du kan høre Norea WebRadio via en internetradio eller på din comput-
er. På computer går du ind på hjemmesiden norea.dk
Radio Aadalen sender programmet ”Fokus på kvinder med håb” den 
fjerde torsdag i måneden kl. 19.05.
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1.      Bed om, at kristne i Nordøstasi-
en må leve et liv, der ærer Gud, så de 
gennem deres væremåde må afspejle 
de værdier, som Guds ord lærer os. 
”Iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær 
ikke optaget af det kødelige, så det væk-
ker begær.” (Rom. 13,14)
2.      Bed for kristne kvinder i mere 
end 170 lande, der i dag forenes i bøn  
på grund af Kvindernes Internationale 
Bededag. Se evt. steder, hvor der af-
holdes arrangementer i Danmark og 
på Færøerne, på hjemmesiden www.
kvindebededag.dk
3.      Bed om, at hustruer må blive ved 
med at stå fast i Herrens sandhed på 
trods af lidelser for deres tros skyld 
eller modstand fra deres ikke-kristne 
ægtefælle.
4.      Bed om ledelse og fysisk styrke 
for det kinesiske ”Kvinder med Håb”-
team (KmH), som laver programmer 
på sproget mandarin.  Bed om, at de, 
der lytter til programmerne på kort-
bølgeradio eller internettet, må tage 
imod Kristi tilbud om frelse.
5.      Bed for de 36 bedegrupper i Kina, 
Hong Kong, Singapore og Taiwan, der 
læser den kinesiske oversættelse af be-
dekalenderen, og som derefter beder 
på deres eget modersmål eller dialekt.
6.      Bed om Guds beskyttelse af ki-
nesiske kvinder, der deler sandheden 
om Gud med andre. Bed om, at Gud 
må velsigne dem både med et godt 
helbred, glade hjerter og tilstrækkelige 
hjælpemidler, og at deres menighed 

må tage sig af dem og respektere dem. 
7.      Bed for kvinder i Kina, der bli-
ver tvunget til at lade sig sterilisere. 
Bed også for kvinder, der har måttet 
betale enorme bøder, udholde fysisk 
tortur eller fængsel, fordi de ikke ville 
abortere. 
8.      Bed for familier i Kina, der lever 
under et stort pres, fordi de ikke har 
søskende, tanter eller onkler. Ofte må 
et ægtepar tage sig af 4 gamle forældre. 
Mange unge par vælger ikke at få børn 
på grund af den økonomiske byrde. 
9.      Bed om, at flere unge piger i Kina 
må få mulighed for at studere. Mange 
forældre mener stadigvæk, at det er 
spild af tid og penge, at piger studerer. 
Som resultat af det må mange kvinder 
nøjes med dårlige jobs, fordi de ikke 
har de nødvendige færdigheder eller 
den nødvendige viden. 
10.      Bed om, at kvinder fra Kinas 
mindretal må få mulighed for at høre 
KmH-programmerne på deres eget 
modersmål og på en måde, som imø-
dekommer deres behov. 
11.      Bed for de kinesiske kvinder, 
der overvejer selvmord. Antallet af 
kvinder, der begår selvmord i Kina, er 
det højeste i verden (omkring 590 om 
dagen). Bed om, at disse kvinder må 
høre budskabet om håb i Jesus gen-
nem KmH-programmerne og begyn-
de at forstå deres værdi for Gud, deres 
skaber. 
12.      Bed om Guds indgriben og be-
skyttelse af de kvinder i Kina, der op-
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mer, der kan bringe håb og opmun-
tring til kvinder i Nordkorea. De får 
ingen respons fra dette isolerede land, 
hvor kristne kvinder oplever forfær-
delige misbrug. 
18.      Bed for de frivillige, der uddeler 
bedekalenderne til fremmede i Syd-
korea på khmer, kinesisk, indonesisk, 
japansk, tagalog (filippinsk), thai og 
vietnamesisk. Bed om, at flere blandt 
indvandrerne i Sydkorea må tilslutte 
sig bedegrupperne.
19.      Bed om, at der må komme flere 
muligheder for at gøre KmHs arbejde 
kendt blandt præster og menigheds-
grupper i Sydkorea og deromkring. 
20.      Bed om, at koreanske kvinder 
rundt omkring i verden må danne be-
degrupper og bede for, at flere kvinder 
må blive nået gennem de koreanske 
KmH-programmer. Programmerne 
kan også høres online på TWR 360.
21.      Bed Gud om at give under-
grundskirken i Nordkorea styrke, ud-
holdenhed og fornyet tro hver eneste 
dag for at kunne komme igennem for-
følgelse og modgang. 
22.      Bed om sikkerhed for alle dem, 
der uddeler radioer, bibler og fornø-
denheder til nordkoreanere. ”Lad os 
ikke blive trætte af at gøre det, som er 
ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke 
giver op. Så lad os da gøre godt mod 
alle, så længe det er tid, især mod vores 
trosfæller.” (Gal. 6, 9-10)  
23.      Bed for dem, der er desperate 
og derfor flygter fra Nordkorea ved at 

lever voldtægt, bortførelse og slaveri. 
På grund af manglen på kvinder bliver 
mange udenlandske kvinder og kvin-
der fra landet solgt til ”ægteskab” mod 
deres vilje. Ofte deles brødre om én 
kvinde. 
13.      Bed om, at kinesiske og kore-
anske forældre må værdsætte pigers 
liv ved at indse, de er en gave fra Gud. 
Abort bliver brugt som fødselskontrol 
uden hensyn til det liv, der ødelægges. 
Mange unge single-kvinder får flere 
aborter og bliver ikke oplyst om, hvor 
farligt det er for deres sundhed. 
14.      Bed om, at Kina må standse ud-
visningen af sydkoreanske kristne, der 
bor i Kina nær grænsen til Nordkorea. 
De kristne prøver at hjælpe dem, der 
er flygtet fra sultedøden i Nordkorea. 
15.      Bed for enlige kvinder, der tjener 
Herren, og som har så hårdt brug for 
at blive trøstet og opmuntret i deres 
prøvelser, men som ikke kan få dette 
fra nogen ægtefælle eller familie. 
16.      Bed om, at kristne mødre må 
være gode rollemodeller ved Hellig-
åndens kraft. Bed om, at de må elske 
Guds Ord og bruge mulighederne i 
menigheden til at tilbede Gud og bli-
ve oplært. Bed også om, at de må have 
lysten til at tjene Gud og andre, og at 
de må stræbe efter at vandre Gud nær. 
”Jeg er kommet for at de skal have liv og 
have i overflod.” (Johs. 10, 10b)  
17.      Bed for det koreanske KmH-
team, bestående af 30 frivillige, som 
oversætter og producerer program-



6

rejse gennem Kina, Vietnam og Mon-
goliet for at nå frem til Sydkorea. Syd-
korea er nu hjem for mere end 30.000 
afhoppere, heriblandt 16.000 kvinder. 
De savner deres familier i Nordkorea 
forfærdelig meget og kæmper for at 
finde et arbejde. 
24.      Bed om beskyttelse for de nord-
koreanere, der er kommet illegalt ind 
i Kina efter at være flygtet fra sultedø-
den, og som ofte er tvunget til at ar-
bejde på bordeller eller gifte sig med 
kinesiske mænd. Bed for sydkorean-
ske kristne, der fortæller om Gud til 
nordkoreanere i Kina og andre lande. 
25.      Bed for de mange nordkorea-
nere (størstedelen), der sulter, og som 
næsten ikke har nogen frihed. Bed 
om, at Gud vil redde sine børn fra dis-
se forfærdelige forhold. ”Herren sagde: 
Jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og 
jeg har hørt deres klageskrig over slave-
fogederne. Jeg har lagt mig deres lidel-
ser på sinde.” (2. Mos. 3, 7-8)
26.      Bed om, at kristne i Nordøst-
asien må modstå fristelser, leve et rent 
liv og forkynde evangeliet og forandre 
deres samfund. ”I er verdens lys… så-
ledes skal jeres lys skinne for mennesker, 
så de ser jeres gode gerninger og priser 
jeres fader, som er i himlene.” (Matt. 5, 
14 og 16)  
27.      Bed for Nordøstasiens ledere, 
når de skal forberede sig på mulige 
konflikter i området. Kina er allerede 
ved at bygge et netværk af flygtninge-
lejre langs grænsen til Nordkorea. 

28.      Bed om, at kvinder må blive 
beskyttet mod seksuel chikane på de-
res arbejdspladser. Bed om, at kristne 
mænd må stå fast i troen og have mod 
til at tale de kvinders sag, der bliver 
misbrugt.
29.      Bed for de unge kvinder og teen-
agere i Cambodja, Laos, Myanmar og 
Vietnam, der står i fare for at blive 
solgt til kinesiske mænd som ”hustru-
er”, fordi der er så få kvinder i de kine-
siske landområder. 
30.      Bed for de mange, der endnu 
ikke har hørt budskabet om Guds 
nåde. Bønfald Gud om, at kvinder, 
mænd og børn fra alle nationer, stam-
mer, folk og tungemål må falde ned for 
Gud og anerkende ham som Herre. 
31.      Bed for kinesiske og koreanske 
kvinder i Kina, Hong Kong, Taiwan, 
Nord- og Sydkorea og rundt omkring 
i verden. Bed om, at de må blive ledt 
til at bede for hinanden og til at hjælpe 
kvinder, der lider, og som har brug for 
at erfare Guds kærlighed.
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Bøn for kvinder i Nordøstasien

Kvinder i de nordøstasiatiske lande som 
Kina, Japan, Nordkorea og Sydkorea 
lever et liv, der adskiller sig dramatisk 
fra hinanden. Kvinder med Håb (KmH) 
bestræber sig på at imødekomme deres 
forskellige behov gennem forbøn og 
programmer. 

Kvinder i Kina står over for store 
udfordringer, der hænger sammen 
med det traditionelle syn på kvinder 
som mindreværdige i forhold til mænd. 
Kina er det eneste land, hvor antallet 
af selvmord blandt kvinder overstiger 
antallet af selvmord blandt mænd. 

Kinas et-barns-politik fra 1979 til 2015 
resulterede i millioner af traumatiske 
tvungne aborter. Desværre insisterede 
mange familier på, at deres gravide unge 
kvinder fik en abort, hvis de ventede en 
pige, for at sikre, at kun de værdsatte 
sønner blev født. To-barns-politikken 
fra 2015 har resulteret i, at fødselsraten 
er steget. På grund af de millioner af 
små piger, der aldrig blev født, har 
samfundet i dag store udfordringer. 
Der er nemlig ikke nok kvinder i den 
fødedygtige alder til de ca. 33 millioner 
ugifte mænd.  

Fortsættes på næste side...
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Gaver til kvinder med håb 
kan indbetales på giro
 +01<         +5165989< 
eller overføres til kontonummer:
1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”

I Nordkorea har befolkningen fortsat 
mangel på mad, vand og ordentlige 
sundheds- og hygiejneforhold. Omkring 
18 millioner, eller 70 % af befolkningen, 
lider af underernæring og kæmper med 
sundhedsproblemer, der ikke bliver løst. 
Nogle af kvinderne er så desperate, at de 
vil risikere alt for at komme ud af landet. 
Desværre ender det ofte med, at de bliver 
tvunget til at arbejde på bordeller eller 

...Fortsat fra forrige side

blive ”gift” med mænd i Kina. Hvis disse 
kvinder bliver fundet af de kinesiske 
myndigheder, bliver de ofte sendt tilbage 
til Nordkorea, hvor de udsættes for tortur i 
arbejdslejre eller bliver henrettet. 

Sydkorea er nu hjemland for mere end 
30.000 afhoppere, heriblandt ca. 16.000 
kvinder, der har rejst gennem Kina, 
Vietnam og Mongoliet for at opnå frihed. 
KmH’s koreanske team ønsker at hjælpe 
med at lede dem til vores Herre Jesus 
Kristus. 


